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Наталія Христова
Форум документознавців
Необхідність подолання стереотипів минулого на шляхах розбудови нашої незалежної держави висувають на порядок денний вирішення
питань, пов’язаних із визначенням перспектив розвитку документознавства та інформаційного забезпечення суспільства в сучасних умовах.
Саме ці реалії сьогодення спричинили започаткування традиційного наукового форуму – Міжнародної науково-практичної конференції “Доку
ментознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми
науки, освіти та практики”.
19–21 травня 2009 р. конференція проводилася вшосте на базі Інституту державного управління та інформаційної діяльності Державної
академії керівних кадрів культури і мистецтв, який за час проведення
подібних наукових заходів накопичив значний досвід і веде активну
роботу щодо вирішення завдань сучасної української науки.
Конференція мала на меті залучити провідних вітчизняних та зарубіжних науковців, викладачів вищих навчальних закладів, наукових
працівників закладів освіти, співробітників наукових, публічних та вузівських бібліотек, архівних установ, органів НТІ та документаційного забезпечення управління до обговорення актуальних теоретичних
і практичних проблем документознавства, бібліотекознавства, архівознавства, інформаційної діяльності.
За три дні роботи наукового форуму відбулося два пленарні засідання, на яких виступили понад 30 учасників, серед яких знані документознавці: директор Інституту державного управління та інформаційної діяльності ДАКККіМ професор, доктор історичних наук
М. С. Слободяник, професор Рівненського державного гуманітарного університету, доктор історичних наук Г. М. Швецова-Водка, д.і.н.,
професор С. Г. Кулешов, зав. відділу документознавства Українського
науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства
Державного комітету архівів України, Є. О. Плешкевич, к.і.н., доцент,
зав. кафедри філії Російського державного гуманітарного університету
в м. Саратові; відомі архівознавці: Л. А. Дубровіна, член-кореспондент
НАН України, д.і.н., професор, директор Інституту рукопису НБУВ,
професор, д.і.н. заступник директора Інституту історії України НАН
України Г. В. Боряк, д.і.н. Г. В. Папакін, керівник відділу Інституту національної пам’яті України та відомі фахівці бібліотекознавці: Г. І. Ковальчук, д.і.н., професор, зав. відділом НБУВ, Т. І. Вилегжаніна, генеральний директор Національної парламентської бібліотеки України,
заслужений працівник культури України, В. С. Пашкова, к.пед.н., доцент, президент Української бібліотечної асоціації та інші.
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Доповіді учасників секційних засідань охоплювали питання тео
ретико-методологічних засад розвитку документознавства, бібліотекознавства, архівознавства; фундаментальних та прикладних проблем
інноваційного розвитку інформаційної сфери; наукового забезпечення
діяльності бібліотек і служб документаційного забезпечення управління; впровадження новітніх інформаційних технологій та Інтернет
в бібліотеках, органах НТІ, службах документаційного забезпечення
управління; функціонування електронних бібліотек та мультимедійних
колекцій в бібліотечній, музейній та архівній справі; проблеми підготовки та безперервної освіти фахівців тощо.
Учасники, як і під час попередніх конференцій, мали змогу ознайомити наукову спільноту зі своїми розвідками, а також прослухати
змістовні виступи провідних вітчизняних науковців та повідомлення
аспірантів і студентів профільних вищих навчальних закладів України.
У рамках конференції було проведено багато різноманітних за формою і змістом інших заходів, розрахованих на різні категорії учасників,
зокрема, круглий стіл, присвячений п’ятій річниці наукового часопису
Академії “Бібліотекознавство. Документознавство”, презентації інноваційних розробок.
Під час заключного пленарного засідання науковці вкотре схвалили досвід проведення таких конференцій, наголосили на їх високому рівні та висловили сподівання щодо продовження такої практики
в майбутньому.
Наталія Христова
Форум документознавців
У інформації висвітлено питання, які обговорювалися під час Міжнародної науково-практичної конференції “Документознавство. Бібліотекознавство.
Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти та практики”, що проводиться
щорічно у Києві на базі інституту державного управління та інформаційної діяльності Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв від 2004 року.
Ключові слова: Міжнародна науково-практична конференція “Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, ос
віти та практики” (м. Київ, 19–21 травня 2009 р.).
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В информации отражены вопросы, которые обсуждались во время Международной научно-практической конференции “Документоведение. Библиотековедение. Информационная деятельность: проблемы науки, образования и
практики”, ежегодно проводящейся в Киеве на базе института государствен-
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ного управления и информационной деятельности Государственной академии
руководящих кадров культуры и искусств с 2004 года.
Ключевые слова: Международная научно-практическая конференция
“Документоведение. Библиотековедение. Информационная деятельность:
проблемы науки, образования и практики” (г. Киев, 19–21 мая 2009 г.).
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the basis of institute of the government management and an information work of the
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